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BESTUURSVERGADERING SPORTRAAD VAN 12 OKTOBER 2020 
Aanwezig: 

Leden: Jan Samyn (voorzitter), Roger Saint (ondervoorzitter), Geert Deruddere, Benoit 

Verstraete, Philippe Bolen, Bruno Stragier 

Waarnemers: Jeroen Debaveye (diensthoofd sport), Geert Breughe (schepen van sport) 

Verontschuldigd:  

Leden: Claude Verrote, Dieter Vanhaezebrouck, Tom Verleyen 

Deskundige: Jan Cruycke 

Waarnemer: Geert Knockaert (beleidscoördinator vrije tijd – waarnemer) 
 

0. Inleiding 

Verwelkoming door de voorzitter. 

Enkele afwezigen voor deze vergadering omwille van de stijgende coronacijfers en de 

verstrenging van de maatregelen. Er was toch wat twijfel of deze vergadering fysiek 

moest doorgaan of beter via teams. De situatie in de vergaderzaal is conform de nodige 

richtlijnen en is een ‘veilige’ situatie, maar de huidige situatie is ook niet geruststellend. 

Voor de volgende vergadering zal de vraag expliciet gesteld worden bij de uitnodiging wie 

fysiek vergaderen niet ziet zitten, zodat tijdig kan beslist worden in welke vorm de 

vergadering doorgaat. Afhankelijk van de agenda is het aangewezen om completer te 

zijn op de vergadering. 

 

1. Verslag van de vorige bestuursvergadering: 24 augustus 2020. 

Verslag verstuurd met de uitnodiging. Het verslag wordt goedgekeurd. 

Vragen: 

- Roger: correctie op werkingssubsidie: op de vorige vergadering gevraagd naar 

een overzicht. Dit is opgenomen in de CBS notulen van deze vergadering. 

- Parking de Vlaschaard: 

o Verlichting: is meerdere keren gesignaleerd op dit moment. Dit gaat mee 

met de openbare verlichting. 

o Aanhangwagens en onkruid versperren inrit en wandelpaden. Contacten 

werden recent gelegd om hier verbetering in te krijgen. 

o De parkeerplaatsen voor mindervaliden die zijn weg geasfalteerd, zijn nog 

zichtbaar bij slecht weer. Daardoor parkeren mindervaliden daar toch en is 

de inrit via de slagboom op die manier versperd voor ambulance dienst. Dit 

wordt verder bekeken hoe dan best aan te passen. Overleg met andere 

diensten zijn hierbij noodzakelijk. 

 

2. Kennisgeving uittreksels uit de notulen van het college van burgemeester en 

schepenen. 

Bezorgd met de uitnodiging. Uittreksels CBS van 12 augustus tot en met 23 september 

2020. 

De punten worden toegelicht door de schepen van Sport. Vragen of opmerkingen: 

- Voorzitter: opmerking dat de éénmalige extra subsidie in Kortrijk 30% bedroeg en 

in Wevelgem 10%. 
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3. Aanvragen lidmaatschap sportraad 

Op de vorige vergadering werden 2 aanvragen van verenigingen die wensen toe te 

treden tot de sportraad onderzocht. WVLAC – modelvliegen en vzw Jutte Paardje – 

ponyrijden. De statuten van beide verenigingen werden opgevraagd, deze werden nog 

niet opgevraagd volgens het gangbare aanvraagformulier, terwijl deze info wel nodig is 

om te kunnen beoordelen; Artikel 7 ‘de vereniging moet geleid worden door een bestuur 

waarvan de meerderheid van de leden woonachtig is in de gemeente’. Dit werd 

ondertussen, op vraag van de raad, aangepast. 

- WVLAC 

o 4 van de 6 bestuursleden zijn niet woonachtig te Wevelgem. 

o Op dit moment kan de aanvraag dus niet aanvaard worden. 

Opmerking: niet eenvoudig om mensen warm te maken om lid te worden van de 

algemene vergadering. Het ledenaantal daalde ook van +-60 naar iets meer dan 40 de 

voorbije jaren. Verschillende redenen liggen hiervoor aan de basis. 

- Jutte Paardje 

o 3 van de 4 bestuursleden zijn niet woonachtig te Wevelgem. 

o Kan ook niet aanvaard worden. 

Besluit vergadering: beide verenigingen, WVLAC en Jutte Paardje kunnen niet toetreden 

als lid van de algemene vergadering van de sportraad. 

4. Gebruikersreglement ‘De Zwemkom’ 

Voor het gebruik van het nieuwe zwembad werd een gebruikersreglement opgesteld 

zoals voor de sportcentra. Dit reglement bevat de bepalingen en de algemene regels voor 

het gebruik en de reservaties van het zwembad en daarbij ook de vastgelegde retributies 

voor de verschillende categorieën/gebruikers. Het bestuur van de sportraad kan zich 

hierin vinden. 

Na toelichting van het reglement zijn er nog enkele bemerkingen en toelichtingen. 

- De opening van het bad is voorzien tweede deel januari 2020, een specifieke 

datum moet nog vastgelegd worden. Uiteraard volgt hiervoor een uitnodiging. 

- De omgevingswerken lopen gelijk met de bouw van het zwembad en zullen ook 

klaar zijn bij de opening. 

- Toegang tot de site sportspoor: 

o Het huis in de Moorselestraat langs de spoorweg wordt gekocht door de 

gemeente en zal afgebroken worden om een bredere toegangsweg voor 

voetgangers en fietsers te voorzien. 

- Er is een apart reglement voor de private zwemlesgevers. Er wordt best ook een 

verwijzing opgenomen in het gebruikersreglement. 

- De concessie: er was redelijk wat interesse op de infodag. Het zijn uiteraard geen 

evidente tijden. De inschrijvingen worden deze week voorgelegd aan het college 

en dan starten de gespreksrondes. 
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5. Aanpassing subsidiereglement schoolzwemmen 

De scholen uit het basisonderwijs krijgen een tegemoetkoming in de kosten voor het 

leerlingenvervoer. Hiervoor is 5 euro per leerling voorzien voor scholen die minstens 10 

zwembeurten per schooljaar met de klas gaan zwemmen.  

Dit wordt als volgt aangepast in het subsidiereglement: Als door een overmachtssituatie 

het zwembad gesloten is en daardoor de 10 zwembeurten niet gehaald worden, wordt 

alsnog een tegemoetkoming voorzien maar dan wel met een vermindering van 0,5 euro 

per leerling, per zwembeurt toegepast. 

Het bestuur van de sportraad verleent gunstig advies bij dit voorstel tot aanpassing. 

6. Atletiek en beachvolley 

• aanpassing huishoudelijk reglement 

Voor de toegang van de piste is een badge nodig. Hiervoor wordt een éénmalige 

administratieve kost van 5 euro aangerekend, voor de aankoop van de badge. Dit werd 

toegevoegd aan artikel 13 van het huishoudelijk reglement. Het bestuur van de sportraad 

kan zich hiermee akkoord verklaren. 

De lopers kunnen deze badge verkrijgen op de sportdienst. Er wordt een betalingsbewijs 

ondertekend. Het huishoudelijk reglement wordt meegegeven, samen met de uren 

waarop de piste niet toegankelijk is. Op dinsdag en vrijdag heeft de KKS jeugdwerking 

Wevelgem exclusief gebruik van de piste van 18u-19u. 

De atletiekpiste in Kortrijk wordt gerenoveerd. In deze periode mag de KKS op bepaalde 

momenten de piste gebruiken, maar de 2 binnenbanen moeten beschikbaar blijven voor 

de recreatieve lopers. We helpen hiermee KKS uit de nood, terwijl zij dat ook deden voor 

de Wevelgemse werking tijdens de renovatiewerken. 

Er is nog geen beslissing genomen in verband met de veiligheidscamera’s op de site. 

• Opening 

De piste is al in gebruik genomen door de lopers. De officiële opening volgt op zaterdag 

24 oktober om 11u. Vlaams Minister voor sport, Ben Weyts, komt naar de opening. De 

uitnodiging volgt eerstdaags. 

 

7. Toekomstvisie sportdienst 

 

De sportdienst heeft de eigen dienst en werking doorgelicht. De voorbije jaren waren er 

heel wat verschuivingen en veranderingen van posten. Voor het nieuwe zwembad moest 

extra personeel voorzien worden, het was een moment om de volledige werking te 

bekijken. Het diensthoofd sport licht de verdere invulling, takenpakket en werking van de 

dienst grondig toe. 

De functie van halftijds sportanimator is nu vacant verklaard, de selectieprocedure start 

binnenkort op. 

Binnenkort starten ook de sollicitatiegesprekken op voor de invulling van 2 voltijdse 

redders. Er is 1 halftijdse functie tijdelijk ingevuld en er is daarbovenop nog 1,5 

uitbreiding nodig omwille van de uitbreiding van de openingsuren bij de in gebruik name 

van ‘De Zwemkom’ en het extra derde bad. 
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8. Corona 

Vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in Vlaanderen over naar code oranje. 

De belangrijkste gevolgen hiervan zijn: 

- Indoor sporten met contact is verboden voor 12+ 

- Kleedkamers en douches moeten op slot 

We moeten afwachten wat de overheid zegt, maar deze regels zullen moeten gevolgd 

worden. De vergadering staat positief tegenover de vraag om verder te kunnen trainen. 

In dat geval moeten de trainers gesensibiliseerd worden om dit volgens de regels te doen 

en waar nodig dus contactloos te trainen. 

Ook in badminton bv volgen nieuwe regels: dubbelspel mag niet, enkel wel nog. Het 

jaarlijks tornooi van Oes Leute zal wellicht geannuleerd worden, zoals zoveel andere al. 

De sportdienst zal het protocol aanpassen en de nodige communicatie doen. 

9. Varia 

- Vraag Roger Saint: Herstelsubsidies voor verenigingen: de dossiers worden 

behandeld door de beheerders. Vanaf 16/10 wordt hierover verder 

gecommuniceerd. Alle geleden verliezen na 15 oktober zullen voor een tweede 

ronde zijn. 

- Vraag Geert Deruddere: Gent-Wevelgem: is dit geen financiële kater? Voor de 

gemeente in elk geval niet, daar is er een overeenkomst voor. De organisatie zelf 

blijkt, net als andere zoals de cyclocross, voldoende slagkracht te hebben. Als dit 

in de toekomst nog zo blijft, moet nog blijken uiteraard. 

 

 

Verslag: Jeroen Debaveye 

 


